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POZVÁNKA
Nezamestnanosť mladých ľudí v rámci Európy bola po mnohé roky veľmi vysoká a ako dôsledok čelia
mladí dospelí ľudia nedostatku profesionálnych perspektív. Dopyt po kvalitatívnom a predovšetkým
praktickom tréningu ako dôležitej súčasti v boji proti nezamestnanosti mladých preto rastie aj
v medzinárodnom meradle. Predovšetkým duálne odborné vzdelávanie sa dostáva viac a viac do
pozornosti a slúži ako základ pre iniciovanie reforiem odborného vzdelávania v mnohých krajinách.
S cieľom lepšie zužitkovať existujúci potenciál duálneho vzdelávania pre zlepšenie európskeho
odborného vzdelávania, európske odborové zväzy spolupracujú na projekte s názvom „Unions4VET“,
ktorý je financovaný nemeckým spolkovým Ministerstvom pre vzdelávanie a výskum od júna 2015 po
dobu 2 rokov. Pri hľadaní riešení priťahuje duálny systém čoraz viac pozornosti. Prepojenie
profesionálnych skúseností s praktickou teóriou v školách sa ukazuje ako sľubný model pre svet práce.
Projekt „Unions4VET“ koordinuje Nemecká odborová konfederácia v spolupráci s podnikom bfw podnik pre vzdelávanie a implementuje ho v spolupráci s inými odborovými zväzmi z Portugalska,
Talianska, Lotyšska, Grécka a Slovenska. „Unions4VET“ má za cieľ podporiť spoluprácu medzi
odborovými zväzmi v oblasti odborného vzdelávania, výmenu skúseností a naštartovať dialóg
a iniciovať pilotné projekty.
S cieľom podporiť výmenu skúseností a vytváranie sietí medzi odborovými zväzmi v partnerských
krajinách, pripravujeme úvodné podujatie:
9. novembra 2015 (pondelok), od 9.00 do 16:30 hod.
Budova DGB, Henriette-Hertz-Platz 2, 10178 Berlín
S radosťou vás pozývame na toto podujatie. V prílohe vám posielame návrh programu.
Na podujatie sa môžete prihlásiť na nasledovnej emailovej adrese: pichler.kurt@bfw.de alebo
hasselberg.tanja@bfw.de
Tešíme sa na vašu účasť.
So srdečnými pozdravmi,

Hans Ulrich Nordhaus
Federálny výkonný výbor DGB
Oddelenie pre politiku vzdelávania a prácu

Dr. Monika Stricker
bfw - podnik pre vzdelávanie
Vedúca riaditeľstva pre strategické projekty

Poznámka: v rámci projektu budú hradené výdavky na ubytovanie (max. 2 noci, 08. - 10.11.2015),
spiatočná letenka (ekonomická trieda) do/z Berlína, stravovanie (obed, večera) 09.11.2015 po
predložení relevantných dokumentov. Verejná doprava vo východiskovej krajine a MHD v Berlíne
nebudú z projektu hradené.
VET = Vocational Education and Training (Odborné vzdelávania a tréning)
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Správa zo ZPC
8. - 10. november 2015, Berlín, Nemecko
Vo vyššie uvedenom dátume sa v Berlíne uskutočnila úvodná konferencia k projektu s názvom
„Unions4VET“, ktorý realizuje nemecká odborová konfederácia DGB v spolupráci s bfw - podnik pre
vzdelávanie, po dobu dvoch rokov. Do projektu sa zapojili odborové zväzy a zamestnávatelia
z nasledovných krajín: Nemecko, Lotyšsko, Luxemburg, Portugalsko, Slovensko a Taliansko. Pôvodne
sa v projekte rátalo aj s účasťou Grécka, ktoré sa vzhľadom na politickú situáciu do projektu nakoniec
nezapojí. Za Slovenskú republiku sa do projektu zapojil OZ pracovníkov školstva a vedy, a OZ
potravinárov SR.
Cieľom projektu je vytvorenie siete medzi zúčastnenými krajinami a výmena skúseností z oblasti
duálneho vzdelávania ako ho poznáme v Nemecku a Rakúsku, a z ktorých si ostatné krajiny chcú
zobrať príklad.
Súčasťou úvodnej konferencie boli odborné prednášky napr. za Luxembursko, ktoré prezentovalo
iniciatívy sociálnych partnerov v oblasti odborného vzdelávania, ako aj predstavenie projektu a jeho
fáz realizácie, a taktiež prezentácia na tému „Kvalitatívny rámec pre vzdelávanie z pohľadu odborov“,
ktorú predniesol Jeff Bridgford z Kings College, Londýn.
V rámci programu sa pracovalo aj v skupinách, kde sa riešili otázky ako napr.
- legislatívna úprava odborného vzdelávania
- financovanie
- obsah zmluvy medzi vzdelávacou inštitúciou a podnikom
- kontrola a zabezpečenie kvality
- učebné osnovy a ich obsah
- prispôsobenie sa požiadavkám trhu práce
- úloha odborov v tomto procese - kde chce a môže mať vplyv odborová organizácia alebo OZ?
V Slovenskej republike bol od 1. septembra 2015 zavedený nový model duálneho vzdelávania, do
ktorého sa v 1. kole zapojilo približne 130 podnikov, v 2. kole vyše 290. Zúčastnené podniky
prechádzajú výberovým procesom a následne podpisujú dohodu o spolupráci so strednou odbornou
školou, ktorej študenti budú vykonávať prax v danom podniku.
Jeden z podnikov, ktorý podporuje zamestnanosť mladých v Európe, je aj Nestlé Prievidza, v rámci
iniciatívy „Nestlé need YOUth“. Podnik si stanovil za cieľ zamestnať v SR a ČR 240 zamestnancov
vo vekovej kategórii 15. - 24. rokov do roku 2016. Stanovený cieľ prekročili už v roku 2015
a uplatnenie našlo 305 nových zamestnancov. Praktická príprava prebieha v závode na výrobu
dehydratovaných výrobkov, ktoré spotrebitelia poznajú pod značkami CARPATHIA a MAGGI.1
Návrh:
- osloviť podniky, v ktorých má OZ potravinárov SR zastúpenie a zistiť či sa zapojili do nového
systému duálneho vzdelávania, aké majú skúsenosti a v čom vidia výhody, resp. návrhy na zlepšenie.
Tento projekt je možné využiť pre zlepšenie spolupráce medzi sociálnymi partnermi, na zviditeľnenie
OZ potravinárov SR pre prácu s verejnosťou, ako aj na podporu tvorby kvalitných a bezpečných
pracovných miest pre mladých ľudí.
Pripravila: Mgr. Erika Bršelová
26. január 2016, Bratislava
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Zdroj: tlačová správa z 24.2.2015

